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 Martyrs  جانبازان

  
  مناف فلکی فر: فرستنده 

  ٢٠١۵ دسمبر ١۴
  

 "مھشيد معتضد"به ياد گرامی رفيق 
  ُزنی از سالله چريکھای فدائی خلق ايران

  
 

  من يک زنم 

  زنی که در سينه اش

   از زخم ھای چرکين خشم استدلی آکنده

  شزنی که در چشمان

  انعکاس گل رنگ گلوله ھای آزادی

  !موج می زند

  
 ۀ، زن فدائی و مادری که در زندان پس از تحمل شکنجه ھای وحشيان"معتضد مھشيد"راستی که برای معرفی رفيق ب

 زيبا و پر محتوای ۀ ھمانا سرودزيبا ترين توصيف   آن ھا تيرباران شد،ۀدژخيمان رژيم جمھوری اسالمی به وسيل

در جنبش ايران شناخته " من يک زنم"و يا " افتخار"است که تحت نام ) غزال ("پريدخت آيتی"چريک فدائی خلق رفيق 

 .می شود

 در روستای ١٣٣٨ چريکھای فدائی خلق ايران بود که در سال ۀُ، زنی مبارز و آزاده از سالل"مھشيد معتضد"رفيق 

 با شليک ١٣۶١ ]ثور[ ارديبھشت١٢او روز يکشنبه .   شمال شرقی بندرعباس چشم به جھان گشوده بودفارغان واقع در

  . پاسداران سياھی بر پيشانی اش برای ھميشه خانواده و يارانش را ترک نمودۀگلول
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ی اش ھرگز رغم برخورداری از تمام امکانات رفاھی در زندگ دنيا آمد و علیه  در يک خانواده مرفه ب"مھشيد"رفيق 

با اين که معنای فقر را در زندگی خود نچشيده بود اما ھرگز به آن زندگی پر رفاه  به واقع او. مردمش را فراموش نکرد

ی که يافته بود عشق به ستمديدگان با کينه به دشمنان آن ھا در وجودش انقالبيچرا که با توجه به آگاھی . خود دل نبست

بود و به ھمين دليل ھم فعاليت ھای سياسی اش " انقالب"ی از ھم نسل ھای خود از نسل او ھم چون خيل.  عجين شده بود

 ۀ آگاھی بود که با روحيۀاو رفيقی تشن.  ھمزمان آغاز شد۵٧ و ۵۶با اوج گيری تدريجی انقالب در سال ھای 

ت به ھمين خاطر با شناختی  لحظه ای از مطالعه و تعمق در مسائل انقالب باز نمی ماند و درس،کنجکاوانه ای که داشت

اما، .  ن چريک به دست آورده بود به دفاع از سازمان چريکھای فدائی خلق و مواضع انقالبی آن برخاستاکه از مبارز

وقتی وی پس از شکست قيام بھمن متوجه شد که رھبران آن سازمان به تحليل ھا و تئوری ھا و خط مشی بنيانگذاران 

 خلق که در ھمان زمان ھا ئیده اند، از آن سازمان روی برگردانده و آگاھانه به چريکھای فدااين جريان انقالبی پشت کر

  .صفوف خود را از آن جريان سازشکار جدا کرده بودند، پيوست

جا می زدند و نيروھای " انقالبی" انقالب و ۀ و دار و دسته اش با رياکاری تمام، خود را نتيجدر اين مقطع ، خمينی

با اين حال بخش ھای بزرگی از توده ھای مردم در . گون نيز مردم را نسبت به اين رژيم متوھم می ساختندسياسی گونا

مناطق مختلف ايران و از جمله در بندر عباس نسبت به خمينی و دارو دسته اش نظر مثبتی نداشتند چرا که می ديدند 

واقعيت آن . نقالبی به نفع توده ھای مردم دست نمی زندرغم انقالبی که صورت گرفته رژيم حاکم به کمترين اقدام ا علی

 موجود پابرجا ماند و دار و دسته ای به قدرت رسيد که از سوی ۀبود که با سقوط سلطنت پھلوی، نظام ظالمان

 بزرگی در مقابل نيروھای ۀدر اين شرايط وظيف. امپرياليست ھا برای سرکوب انقالب به حاکميت رسانده شده بود

 قرار گرفته بود تا ماھيت رژيم تازه روی کار آمده را برای مردم تشريح کرده و با موج توھم و تحليل ھای انقالبی

 به مقابله برخيزند؛ و چريکھای فدائی خلق اولين جريانی ، از جامعه نسبت به دولت پس از قيامئینادرست بخش ھا

اين ضرورت به درستی آن را با مردم ايران در ميان گذاشته و اعالم کردند که ماھيت رژيم جانشين بودند که با درک 

 بود امريکارژيم شاه با رژيم قبلی تفاوتی ندارد و ھمان طور که شاه نوکر امپرياليست ھا و در رأسشان امپرياليسم 

.  حفظ منافع خود در ايران روی کار آورده اندخمينی و دارو دسته اش را نيز امپرياليست ھا برای سرکوب انقالب و

 از اولين نيروھائی بودند که با درک حقانيت تحليل ھای چريکھای "مھشيد معتضد"رفقای بندر عباس و از جمله رفيق 

يت  در کنار ديگر رفقای بندرعباس با فعال"مھشيد معتضد"در اين زمان رفيق . فدائی خلق به اين جريان انقالبی پيوستند

ايجاد جنبش . سزائی در گسترش صفوف رفقای ھوادار سازمان در اين شھر ايفاء نمودھای خستگی ناپذير خويش نقش ب

 که ھر روز عمق و وسعت بيشتری در ميان توده ھای منطقه پيدا می کرد از اولين اقدامات ]دلو[بھمن١٩دانش آموزی 

 در کنار اين فعاليت ھا، ھسته ھای چريک شھری نيز شکل به تدريج.  بود"مھشيد"رفقای بندر عباس و از جمله رفيق 

 به نفع جنبش انقالبی و عليه رژيم دگرگون ًگرفت، ھسته ھائی که فعاليت ھای انقالبی شان جو سياسی شھر را کامال

  . نمود

سته ھا لحظه ای  با اين که متاھل و در انتظار اولين فرزند خود بود اما در پيوستن به اين ھ"مھشيد"در آن زمان رفيق 

 برای ايفای نقش ھر چه انقالبی تری در پيشبرد فعاليت ھای اين ۵٩او پس از تولد فرزندش در بھمن سال . درنگ نکرد

 به ءانتقال موجودی بانک ھائی که رفقا. ھسته ھا زندگی مخفی خود را شروع کرد و تا زمان دستگيری به آن ادامه داد

.  فعاليت ھای وی در اين دوره بودۀ بندر عباس مصادره می کردند به تھران از جملمنظور پيشبرد اھداف مبارزاتی در

اين ھسته ھا در .  به تھران منتقل شدء ھمراه با تعدادی از رفقا"مھشيد"به دنبال سازماندھی چند ھسته در تھران رفيق 

 پايگاه ھای مناسب را ھم در ۀي تھۀ آن ھا حرکت می کردند وظيفۀحالی که در جھت شناسائی چند بانک برای مصادر
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 در کرج، رفيق ءدر جريان ھمين تالش ھا بود که پس از يورش پاسداران به يکی از پايگاه ھای رفقا. مقابل خود داشتند

 در دولت آباد کرج و در منزل يکی از اقوامش ھمراه با ۶٠ سال ]ميزان[ مھرماه١۴ نيز در روز سه شنبه "مھشيد"

  .فرزندش دستگير شد

 در شرايطی در دست دژخيمان جمھوری اسالمی اسير شده بود که فرزندی "مھشيد معتضد"ريک فدائی خلق، رفيق چ

 ذاتی آن را برای وی دو چندان سخت تر می ۀمسلم است که اين امر شرايط بازجوئی و شکنج. شيرخوار در بغل داشت

 با الھام از زنان "مھشيد"اما رفيق . گی وی بودبه واقع دوران زندان رفيق، يکی از سخت ترين دوره ھای زند. کرد

چون بقيه زندگی اش با افتخار  ھم،را ھم اين رنج ھا و سختی ھائی که کشيد اين دوران ۀرغم ھم  علیئیکمونيست فدا

 سرانجام مزدوران رژيم رفيق را از تھران به بندرعباس منتقل کردند و در ھمان جا بود که حکم اعدام. به پايان رساند

 ۀبه اين ترتيب رفيقی که با تمام وجودش به کارگران و توده ھای ستمديده  عشق می ورزيد و ھم. برايش صادر نمودند

 زندگی ۀوجودش را صرف مبارزه برای تحقق آرمان ھای انقالبی کارگران و زحمتکشان نموده بود؛ رفيقی که ھم

، به دست مزدوران امپرياليسم در زندان شھرک بندر انقالبی اش عليه سياھی و ظلمت شب پرستان کھنه انديش بود

آرمان ھائی که نجات انسان ھا از فقر و ظلم و ستم . عباس تيرباران شد و جانش را فدای آرمان ھای انقالبی اش نمود

  .طبقاتی در رأس آن ھا قرار دارد

 
  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]عقرب[ ماه ، آبان١٩٧شماره 
 
 
 


